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Peki akl›m›z›n do¤rulu¤undan asla
emin olmad›¤› bu olaylara neden inan›r›z? Birilerinin bizim anlatt›klar›m›za
inanmas›na çok mu ihtiyac›m›z var? Di¤er her ﬂeye inanc›m›z› neden yitirdik?
Seçim öncesinde vaatleriyle oyumuzu alan politikac›lar bize yalan söyledi.
Güzelliklerine hayran oldu¤umuz aktrisler estetikli ç›kt›. Ödedi¤imiz vergiler
bize yol, su, elektrik olarak geri dönmedi. 1.80 boyundaki hayat›m›z›n sar›ﬂ›n
kad›n› 30 cm. eksikle ama 30 kilo fazlal›kla geldi ve hayat›m›z›n röfleli kabusu
oldu. Öptü¤ümüz halde prens olmayan
kurba¤alar yüzünden dudaklar›m›zda
yaralar ç›kt›. Masallardaki evlilik düﬂleri çamaﬂ›r makinas›, yatak odas› tak›m›
pazarl›¤›na dönüﬂtü. Hükümetler de¤iﬂti ama sosyal güvenli¤imiz sa¤lanamad›.
Bir sabah uyand›k ve dünyan›n de¤iﬂmedi¤ini anlad›k. Umudumuz bitti ve inanmaktan vazgeçtik. En önemli ihtiyac›m›z “inanmak”tan vazgeçtik.
‹lmin buluﬂlar›, ileri teknolojik
araçlar, uzay çal›ﬂmalar› ve bunlara ek
olarak ortaya ç›kan toplumsal meseleler
(nüfus patlamas›, bu patlaman›n gerektirdi¤i do¤um kontrolü, beslenme problemi, çok geliﬂmiﬂle az geliﬂmiﬂ ülkeler
aras›ndaki dengesizlik, siyasi ve fikri,
ideolojik çat›ﬂmalar, kavgalar, v.b.) özellikle Bat›’da medeniyetin iki ayr› ucunu
teﬂkil eden “din” ile “ilim” aras›ndaki
mesafeyi iyice açm›ﬂlard›r. Teknolojinin
destekledi¤i iktisadi düzen, yak›n y›llarda görüldü¤ü gibi de¤iﬂik tesirlerin ortaya ç›kmas› ile iyiden iyiye sars›lm›ﬂt›r.
‹ktisadi “patlama”n›n do¤urdu¤u refah
art›k özlemi çekilen bir rüya olmuﬂtur.
Sa¤lam bilinen temel çat›rday›nca öte-
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den beri arka plana itilen XX. yüzy›la
uygun say›lmayan meseleler Bat›’da yeniden sözkonusu olmaya baﬂlad›, bir
“sentez” ihtiyac› daha belirli ﬂekilde duyuldu. Bat› insan› kaybetti¤i de¤erlerin
yerini alabilecek baﬂka de¤erler aramaya koyuldu. Gelecekten, teknolojik bir
gelecekten ürktü¤ü için, geriye, çok gerilere döndü. (Scognomillo, Medeniyetler
Çat›ﬂmas›nda Bat›’n›n ‹nanç Temelleri,
16-7).
Do¤u masallar› ve anadolu efsaneleriyle büyümüﬂ olan Türk insan›, Do¤u’lu mant›¤› ile Bat›’n›n elbiselerini
giymeye baﬂlad›¤› günden bu yana bir
sentez yaratma bunal›m›n› zaten yaﬂ›yordu. Daha bu bunal›m›n etkileriyle baﬂa ç›kmazken mant›¤› da Bat› ve Do¤u
ideolojileri olarak ikiye bölündü. Bat›,
h›ristiyan inanc› alt yap›s›yla vampirleri, poltergeistlar›, satanistleri yeniden
üretim süreci içerisinde bir kez daha
canland›rd›. Bizlerin, zaten, yat›rlar›m›z, evliyalar›m›z, ﬂeyhlerimiz ve dedelerimiz vard›. Bunlar›n alt yap›s› üzerine ruhlar›, cinleri, karabasanlar› eklemledik. Sentez toplum olma bunal›m›m›za
Bat› bunal›mlar›n› katt›k ve inanma
dürtümüzü tatmin etmek için ﬂehir efsanelerimizi yaratt›k. Hâla inand›¤›m›z bir
ﬂeyler olabilsin diye!
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